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зловживань, під час якого напруга зростає і вчиняється акт насильства з 
подальшим періодом спокою. Жертви домашнього насильства можуть 
потрапити в пастку в насильницьких ситуаціях в сім'ї через ізоляцію, 
владу та контроль. Ці травматичні ситуації відбуваються через зв'язок з 
кривдником, культурне сприйняття, відсутність фінансових ресурсів, 
страх, сором або захист дітей. Внаслідок зловживань жертви можуть 
зазнати фізичних вад, неврегульованої  агресії, проблем зі здоров’ям, 
психічних захворювань, обмежених фінансів та поганої здатності 
створювати здорові стосунки. Діти, які живуть в домі де є  насильство, 
часто демонструють психологічні проблеми з раннього віку. 

Науковий керівник Т. М. Кальченко  
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НАСИЛЬСТВО У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 

Насильством у США вважаються вбивства, зґвалтування та 
сексуальний напад, пограбування та розбій. Протягом останніх двох 
десятиліть насильство у США зменшилось, однак кількість 
зареєстрованих насильницьких злочинів за останні кілька років 
незначно зросла. Серед різних видів насильницьких злочинів, про які 
повідомляється у Сполучених Штатах, найпоширенішими є напади.  

Насильство – це проблема охорони здоров’я, яку можна зрозуміти 
та змінити. Дослідження за останні 2 десятиліття показали, що 
насильство можна запобігти, а в деяких випадках програми 
профілактики є більш економічно ефективними, ніж інші варіанти 
політики, такі як ув’язнення. 

Сполучені Штати зробили великий внесок у запобіганні 
насильству. Нова ініціатива Всесвітньої організації охорони здоров’я 
надає можливість США працювати з іншими країнами, щоб знайти 
економічно ефективні способи запобігання насильству та зменшити 
його величезні витрати. 

Насильство є серйозною проблемою в США. Від немовлят до 
людей похилого віку воно впливає на людей на всіх етапах життя.  
У 2017 році понад 19 000 людей стали жертвами вбивств, а понад 
1,7 мільйона проходили лікування у відділеннях швидкої допомоги 
лікарні за травми, пов’язані з нападом. Багато людей переживають 
насильство і мають постійні фізичні та емоційні шрами. Насильство 
також псує громади, знижуючи продуктивність праці, зменшуючи 
цінності власності та порушуючи соціальні послуги. 
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Місією відділу запобігання насильству є запобігання насильству та 
його наслідкам, щоб усі люди, сім’ї та громади були у безпеці, 
здоровими та без насильства. 

Відділ запобігання насильству прагне припинити насильство до його 
початку (тобто первинна профілактика). Відділ виконує такі завдання: 

− контролює поведінку, травми та смерть, пов’язані з насильством; 
− допомагає державним та місцевим партнерам планувати, 

впроваджувати та оцінювати зусилля щодо запобігання насильству; 
− сприяє ефективному прийняттю та поширенню стратегій 

запобігання насильству та інші. 
Злочинність − це соціальне питання, тому, якщо ви хочете 

зменшити її частоту та рівень, слід почати з себе. Дотримуйтесь закону 
та вчіть своїх дітей робити те саме, і будьте впевнені, рівень злочинності 
буде значно нижчим. 

Науковий керівник В. В. Яригіна 
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ЧОЛОВІКИ ЯК ЖЕРТВИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА  

В США 

Останнім часом проблема домашнього насильства набула особливої 

актуальності в умовах загальної радикалізації суспільства, панування 

ненависті в медіа просторі та занепаду сімейної культури, а також основних 

моральних і духовних цінностей у світі. Жінки стають більш економічно та 

соціально незалежними від чоловіків. Досвід США показує, що не лише 

жінки, але й чоловіки часто стають жертвами домашнього насильства. 

За даними Центрів контролю та профілактики захворювань, кожен 

четвертий дорослий чоловік у США стане жертвою домашнього 

насильства протягом свого життя. Чоловіки, які постраждали від 

домашнього насильства, часто стикаються з невпевненістю у собі і 

тривогою, перш ніж звернутися за допомогою. Жертви можуть 

побоюватися, що їхні кривдниці будуть шукати відплати, якщо вони 

звернуться в поліцію, або відчувають велику невпевненість щодо 

залишення домівки для проживання у тимчасовому притулку 

У ситуаціях домашнього насильства всі штати пропонують своїм 

судам можливість видавати обмежувальні приписи, які обмежують 

контакт між насильниками та жертвами. Обмежувальні приписи можна 

отримати незалежно від статі. Що стосується інших положень про 


